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Descriere
OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
IMOBIL ARTPRESS TÂRGOVIȘTE

SC ARTPRESS IMPACT SRL Târgoviște închiriază clădire (birouri și
spații producție) ultracentrală, în Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu nr.
46A (municipiu capitală a jud. Dâmbovița, la 80 km de București și 5 km
de Sinaia pe DN 71). Clădirea are o suprafață utilă de 1.000 metri pătrați
(parter și 3 etaje) cu dotări și finisaje ultramoderne, cu holuri și birouri
spațioase și decomandate. Interiorul clădirii poate fi foarte ușor adaptat
necesităților clientului.
Detalii:

ARTPRESS Targoviste 130095 Târgoviște, Str. Tudor Vladimirescu nr. 46A

Cost chirie birouri (m  / lună)

9  -  10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

900 m
Spațiu birou minim de închiriat: 100 m
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130095 Târgoviște, Str. Tudor Vladimirescu nr. 46A

Cost chirie birouri (m  / lună)

9  -  10 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

900 m
Spațiu birou minim de închiriat: 100 m
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2

Preț vânzare: 750000M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri de vânzare

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2000 m

Birou disponibil : 900 m

Birouri de închiriat : -
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- 2 scări (1 scară principală placată cu marmură și 1 scară de serviciu).
- Parter: 2 holuri, 5 birouri decomandate, grup sanitar, garaj, curte
interioară.
- Etajul I: hol, 6 birouri decomandate, 2 grupuri sanitare.
- Etajul II: hol, 6 birouri decomandate, 2 grupuri sanitare.
- Etajul III: Sală de conferințe (ședințe), bar, 1 birou, 2 terase închise, 2
grupuri sanitare.
- Parcare privată (8 locuri).
- Spațiu acces lateral pentru garaj (suficient pentru microbuz,
ambulanță etc.).
- Încălzire centrală cu 4 centrale termice (câte una pentru fiecare nivel).
- Aer condiționat în toate birourile.
- Sistem supraveghere video.
- Telefoane și internet în toate birourile, cu posibilitate configurare
server.
Preț chirie: 10 euro/mp/lună (+ TVA) - negociabil
Anexăm ofertei de închiriere și fotografii din interiorul clădirii.
Relații la telefon:
0722/343.563 - Teodor VASILIU - asociat
0722/335.013 - Alina Mavrodin VASILIU - asociat, administrator
E-mail: alina.mavrodin.vasiliu@gmail.com

Spațiu birou minim de
închiriat :

100 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 55%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 9  -  10 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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